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Quais são as informações que podem apoiar o exportador de couro do Brasil a ampliar suas ven-
das para o mercado mexicano? Essa foi a questão central que direcionou a concepção e produção 
deste guia. Nossa pesquisa se aprofundou sobre dados oficiais, análises e opiniões de quem conhece 
o setor de couros do México, trazendo os mais atuais indicadores do país e conteúdo editorial em um 
visual simples e amigável.

Seja no comércio ou na cultura, pesquisar sobre o México sempre nos traz uma sensação de muita 
proximidade. Temos correspondências na vida, na economia, nas pessoas e até mesmo nos nossos de-
safios. Trata-se de um sentimento que, de antemão, já sinaliza boas perspectivas para a ampliação de 

parcerias no setor de couros, contando com foco e novas ações realizadas projeto Brazilian Leather, 
uma iniciativa do Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB) e Agência Brasileira da 

Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

Esperamos, assim, que este guia possa jogar luz sobre oportunidades no país. O seu 
olhar a cada detalhe, a sua visão sobre os padrões apresentados e a sua interpretação 

a partir dos dados e entrevistas farão toda a diferença no resultado que projetamos 
para esta publicação.

Gilmar Harth
Presidente do Conselho Diretor do CICB

SOBRE ESTE GUIA



stahl.com

Se pode ser imaginado, 
pode ser criado

Diante dos crescentes desafios ambientais do  

nosso mundo, a química baseada em matérias-primas 

renováveis oferece à sociedade um caminho importante 

para uma vida mais sustentável. Trabalhando com 

parceiros e usando nossos recursos exclusivos, a Stahl 

conduz soluções com matérias-primas renováveis e cria 

mais diálogo na cadeia  de suprimentos para 

implementar mudanças positivas.

Para obter mais informações sobre a Stahl, entre  

em contato com communications@stahl.com.

Química com carbono 
renovável que apoia  
uma vida sustentável



DADOS SOCIOECONÔMICOS
Veja a seguir o cenário do México em um olhar amplo sobre sua geografia, população, 
cultura e economia, com as informações mais recentes para a compreensão da 
dinâmica do país.
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DADOS
SOCIO
ECONÔMICOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CAPITAL: CIDADE DO MÉXICO

Nome oficial

TIPO DE GOVERNO:
República Presidencial Federal

PRESIDENTE:
Andres Manuel Lopez Obrador
(desde 1 de dezembro de 2018. Mandato
vai até 30 de novembro de 2024)

Espanhol
IDIOMA:

POPULAÇÃO:
130,2 milhões de pessoas EXPECTATIVA DE VIDA:

76,94 anos

TAXA MÉDIA ANUAL DE
CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO: 

1,04%

FUSO-HORÁRIO: 
Brasília está duas horas 
à frente da Cidade do 

México

PESSOAS COM ACESSO À INTERNET: 
70,07 a cada 100 habitantes 
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cana-de-açúcar, milho, lei-
te, laranja, sorgo, tomate, 
frango, trigo, malagueta / 
pimentão verde e ovos

PRODUTOS AGRÍCOLAS

INDÚSTRIAS
PRINCIPAIS

ATIVIDADES 

ECONÔMICAS alimentos e bebidas, taba-
co, produtos químicos, fer-
ro e aço, petróleo, minera-
ção, têxteis, roupas, veículos 
motorizados, bens de con-
sumo duráveis e turismo

PIB
US$ 1,270 trilhão 

(2019)

PIB PER CAPITA
US$ 19.796 (2019)

TAXA CRESCIMENTO PIB
-0,3% (2019)

DESEMPREGO
3,49% (2019)

INFLAÇÃO ANUAL
3,6% (2019)

MOEDA OFICIAL
PESO MEXICANO

TAXA DE CÂMBIO - MOEDA 
OFICIAL X US DÓLAR
19,8

RANKING DOING BUSINESS
86,1 (54º lugar, 2020)



VARIEDADE 

AUTOMOTIVO

MOVELEIRO

CALÇADOS

ARTEFATOS

A Fuga Couros S/A atua em diversos 
mercados coureiros, no Brasil, na 
Europa, no extremo Oriente e na 
América do Norte. 

UNIDADES PRODUTORAS BRASIL:
•  Marau - RS
•  Jales - SP
•  Hidrolândia - GO
•  Paranaíba - MS

UNIDADES PRODUTORAS EUROPA:
•  •  Itália

Saiba mais em:
www.fugacouros.com.br

QUALIDADE 

AO PRIMEIRO 

TOQUE

COURO
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POTENCIAL E 
DESENVOLVIMENTO
PELO OLHAR DA
EMBAIXADA DO BRASIL 
NO MÉXICO

Brasil e México são importantes parceiros comer-
ciais. De 2009 a 2019, mantiveram comércio sempre 
superior a USD 7 bilhões, consolidado em produtos 
industrializados. Em 2019, o fluxo foi de USD 9,1 bi-
lhões, tendo sofrido queda de 30%, no ano seguinte, 
devido aos impactos da pandemia.

A economia mexicana tem sofrido com a desace-
leração econômica decorrente da crise sanitária. O PIB 
mexicano caiu 4,6% no último trimestre de 2020. Pro-
jeta-se um crescimento em torno de 4,0% este ano. O 
México, contudo, continua a ser a 2ª maior economia da 
América Latina e uma das mais abertas do mundo.

Segundo dados mexicanos, o Brasil é um dos 
maiores fornecedores de peles e couros do México. 

O país importou USD 774,6 milhões desses produtos 

em 2019, dos quais USD 223,9 milhões originários do 

Brasil (29%). Os maiores concorrentes do Brasil são Es-

tados Unidos e Itália.

O Setor de Promoção Comercial da Embaixada 

do Brasil no México está à disposição dos exportado-

res brasileiros para auxiliar na busca por potenciais im-

portadores e distribuidores locais, bem como forne-

cer informações relevantes sobre acesso e barreiras ao 

mercado do México.

Secretário Gustavo Fávero, 
Chefe do Setor de Promoção Comercial 
da Embaixada do Brasil no México
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A NOSSA ENTREGA 
É COMPLETA. 
FULL COMMITMENT WITH YOU.

Em 1989 começamos com um desejo:
o de fazer diferente de todos no mercado.
Esse desejo se transformou em
transparência eficiência e confiança. 
Isso sem esquecer de algo primordial:
ser fundamental na vida de todos os
envolvidos com a empresa.
Hoje, o resultado vai muito além de
uma empresa embasada pela ética e
pelo profissionalismo, entregamos em
todo o mundo a nossa marca de aco-
lhimento, carater, confiança, envolvi-
mento, empatia e união. Atuando no
mercado de importação e exportação,
trazemos soluções sob medida em assessoria,
despachos e transportes internacionais.
Conte com a gente.

In 1989 our story began with a desire:
the one of doing different from
all others in the market. This desire
transformed itself in transparency,
efficiency, and trust. This, without
forgetting something paramount:
to be fundamental in the lif e
of all involved with the Company.
Today, the result goes far beyond
a Company based on e thics and
on professionalism. We deliver our
brand of welcome, character, trust,
involvement, empathy, and union
all over the world. You can count on
us for a customized and specialized
service for export or import.

WWW.EUROAMERICA.COM.BR



ESTRUTURA 
DE COMÉRCIO 

EXTERIOR
Conheça a base logística, os acordos comerciais 

e o potencial do México para o trabalho de 
importação e exportação de produtos
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ACORDOS COMERCIAIS 
DE GRANDE RELEVÂNCIA

PRINCIPAIS PORTOS

T-MEC - Tratado entre México, Estados Unidos 
e Canadá - Tratado de Livre Comércio da Amé-
rica do Norte (NAFTA/TLCAN), que dá continui-
dade e fortalece o TLCAN;

Tratado Integral y Progresivo de Integración-
Transpacífico (TIPAT) - que substitui o Acordo 
Transpacífico de CooperaçãoEconômica (TPP) 
de 2016; 

Acordo de Complementação Econômica Bra-
sil e México-ACE nr 53; 

Acordo de Complementação Econômica Mer-
cosul e México-ACE nr 54; 

Tratado de Livre Comércio da União Europeia 
e México (TLCUEM)

Altamira, Coatzacoalcos, Lazaro Cardenas, 
Manzanillo e Veracruz.

AEROPORTOS 
PAVIMENTADOS
243

FERROVIAS
20.825 km

VIAS NAVEGÁVEIS
2,9 mil km

ESTRADAS PAVIMENTADAS
174.911km

IMPOSTOS
22,7% do PIB 

TOTAL DE EXPORTAÇÕES
US$ 491,592 bilhões 

(2019, 17º ranking mundial)

TOTAL DE IMPORTAÇÕES
US$ 480,886 bilhões 

(2019, 16º ranking mundial)



ANÁLISE DE MERCADO

MATCHMAKING - BUSCA DE

PARCEIROS COMERCIAIS

M&A

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

LOCAL

HEADHUNTING

FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIA DE ENTRADA

ANÁLISE COMPETITIVA

www.broggini.com

sales@broggini.com

São Paulo    -     Bogotá    -     Mexico City    -     Miami    -     Milan    -     Madrid 

BrogginiPartners

BrogginiPartners

BrogginiConsulting

+55 11 3845 4501

ANÁLISE TRIBUTÁRIA
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UMA VIDA 
DEDICADA AO 
COURO NO MÉXICO

Com a formatura no Curso Técnico em Curtimento 
(Estância Velha, RS), em 1990, Cristina Winkel logo se 
mudou para o México para trabalhar em um curtume 
parceiro da General Motors. Não voltou mais a residir no 
Brasil. Graduou-se no ensino superior em León, casou-se 
com um mexicano, teve sua filha no México e construiu 
uma carreira sólida na indústria do couro, desde o setor 
químico, passando por curtumes e produtos acabados. 
A seguir, Cristina destaca sua trajetória e experiência em 
solo mexicano.  
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“Sou natural de Roca Sales (RS). Cheguei no 
México muito jovem para trabalhar em um cur-
tume. Dois anos depois, passei a atuar na indús-
tria química para o couro. No ano 2000, me asso-
ciei a um grupo italiano e criamos uma empresa 
para representá-lo no México, onde atuei como 
diretora até 2009. Atualmente, continuo colabo-
rando com essa empresa de maneira indireta e 
também sou proprietária da Winca Export, por 
meio da qual comercializamos produtos acaba-
dos em couro e somos representantes da empre-
sa brasileira de metais Altero e da Fauna Couros 
para o mercado mexicano. 

Quando cheguei, há 30 anos, existia uma gran-
de diferença na forma de fazer negócios. O merca-
do aqui era muito local e a comercialização (com 
clientes ou fornecedores) era mais por amizade do 
que rentabilidade para a organização. Atualmente, 
a exigência de ter melhores resultados globalizou 
a maneira de fazer negócios, e as empresas mexi-
canas, igual ao mundo inteiro, procuram sempre a 
opção que trará mais benefícios ao seu trabalho.  

O que os mexicanos mais valorizam no dia a dia 
com clientes é trabalhar em conjunto e de ter res-
postas rápidas e efetivas. Valorizam também a se-
riedade e a estrutura do cliente. No caso dos forne-
cedores, o custo dos materiais tem um papel mais 
relevante, mas eles também valorizam a seriedade, 
o cumprimento de prazos e a qualidade. 

A questão da pontualidade aqui tem melho-
rado muito, mas ainda pode ser uma dificuldade 
com algumas organizações. É uma situação que 
pode incomodar estrangeiros e causar conflitos. 
Na parte econômica, há obstáculos na importa-
ção de produtos acabados, porque no México vi-
goram altas taxas de importação para proteger o 
produtor local. 

Com os acordos de livre comércio que o México 
tem com muitos países, é relativamente fácil ven-
der aqui matérias-primas como o couro, pois, ao 
contrário dos produtos acabados, as taxas de im-
portação são baixas ou inexistentes. Isso depende, 
naturalmente, do câmbio e do preço, mas não ter 
essas taxas ajuda muito no custo. 

Há muitos anos não era fácil encontrar aqui 
couros bem produzidos, mas os curtumes in-
vestiram muito em tecnologia. Importaram 
máquinas, químicos e contrataram profissio-
nais, principalmente da Itália. Então, pode-se 
dizer que agora a qualidade do couro feito no 
México está muito bem. O fato de estarmos tão 
perto dos Estados Unidos (onde podemos con-
seguir couro cru de excelente qualidade e sele-
ção) ajuda a melhorar ainda mais esse cenário. 

Na parte de calçados, compartilho uma opi-
nião pessoal: sinto que o fabricante mexicano se 
apegou à produção de modelos tipo plataforma, 
com alturas de 12 a 15 centímetros, ou então mo-

delos flat (sem salto algum). Não há um meio ter-
mo. Entendo que há um nicho importante a ser 
alcançado pela indústria calçadista local, que são 
as mulheres de mais de 30, 40 anos, profissionais 
de muitas áreas, que se vestem de maneira mui-
to elegante, mas para as quais são se encaixam 
os saltos altíssimos, e nem os pares sem salto.

Amo o México. A região onde moro foi o berço 
da independência do país, então estamos cheios 
de história. Desde o começo, fui muito bem aco-
lhida. Ainda depois de tanto tempo aqui, fico im-
pressionada com os lugares, a cultura, a arte e, 
principalmente, pela educação dos mexicanos. 
Sem falar das praias! Muitas delas são completa-
mente desconhecidas pelos brasileiros.  

Tive um crescimento profissional muito rápi-
do. Sinto que, talvez, não teria o tido no Brasil, 
inclusive na questão de abrir uma empresa. Aqui, 
a parte de documentação é muito fácil, em pou-
cos dias você pode ter uma empresa constituída, 
com todos os requisitos. 

É claro que há, também, fatores negativos. 
Um deles também é a insegurança, com grupos 
organizados. Mas, aprendemos a conviver com 
isso. Para mim, os pontos positivos do México ul-
trapassam em muito os negativos: é um lugar 
excelente para viver, aproveitar e, também, fazer 
negócios.”, Cristina Winkel
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comercial@courosbomretiro.com.br
www.courosbomretiro.com.br

+ 55 51 3762-5800



CADEIA DO 
COURO NO 

MÉXICO
As indústrias automotiva, calçadista e a de móveis 

têm no couro um material de relevância no Méxi-

co. O país é um dos dez maiores do mundo em 

produção de autopeças, sediando importantes 

montadoras. No âmbito calçadista, o México tam-

bém se destaca: é um dos dez maiores produtores 

de pares do mundo, tendo sua indústria (muito 

concentrada na região de Guanajuato), voltada es-

pecialmente para o mercado interno, com uma 

demanda crescente nas importações. A fabricação 

é fragmentada devido ao grande número de pe-

quenas e médias empresas. O tamanho do mer-

cado e o desenvolvimento da indústria de couro 

de qualidade têm atraído marcas internacionais 

para o país. 
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CURTUMES

INDÚSTRIA DE 
MÓVEIS

INDÚSTRIA 
AUTOMOTIVA

PECUÁRIA

1.002 empresas 

Receita de US$ 2 bilhões (2020), 
porém já chegou a US$ 3,44 
bilhões em 2017

675 empresas no setor
US$ 1,4 bilhão de faturamento anual 
13º maior produtor mundial de móveis

600 empresas, entre montadoras

e de autopeças

4,5 milhões de unidades de veículos 

leves produzidos por ano, 

Está entre os dez maiores do mundo 

em produção de autopeças

Rebanho: 17,19 milhões de cabeças de 
bovinos (10º no ranking mundial)

Abate 6,520 milhões de cabeças ao 
ano (8º no ranking)

INDÚSTRIA DE 
CALÇADOS

4.200 fábricas, aproximadamente

Produção de 260 milhões de
pares ao ano

Exportação de 26 milhões de pares 
ao ano, sendo 36% em couro



MEDALHA em 2018/19



COMÉRCIO EXTERIOR
SETOR DE COUROS NO MÉXICO
Uma seleção de dados sobre importações e exportações 
de couros a partir do México para apoiar a sua estratégia 

de relacionamento e vendas ao país
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5ª
POSIÇÃO NO RANKING 

MUNDIAL DE IMPORTAÇÕES
DE COURO (EM 2019)

em US$ milhões

IMPORTAÇÕES DE COURO POR TIPO
EM 2019

100,295BOVINOS
WET BLUE

74,906BOVINOS
SALGADOS

33,226BOVINOS
SEMIACABADOS

382,381BOVINOS
ACABADOS

183,846OUTRAS
PELES

2016 1.165,4
1.063,2

1.028,9

774,7

541,8

2017

2018

2019

2020

em US$ milhões

IMPORTAÇÕES DE
COUROS E PELES

1 Estados Unidos 29,0%
2 Brasil  28,9%
3 Itália 13,0%

PRINCIPAIS FORNECEDORES
todos os tipos de couros 2019

1

2

3

IMPORTAÇÕES
market share dos três principais
fornecedores por tipo de couro bovino

2019

WET BLUE  EUA  84,7% ITÁLIA  8,4%   BRASIL  5,2%
SEMIACABADO BRASIL 91,5% ESPANHA 4,8% EUA 3,3% 
ACABADO  BRASIL 48,7% ITÁLIA 23,5% URUGUAI  7,6%

2016

2017

2018

2019

2020

323,9

340,9

341,5

270,1

222,2
em US$ milhões

EXPORTAÇÕES DE
COUROS E PELES

18ª

em US$ milhões

EXPORTAÇÕES DE COURO POR TIPO
EM 2019

42,695BOVINOS
WET BLUE

13,187BOVINOS
SEMIACABADOS

0,753BOVINOS
SALGADOS

59,106OUTRAS
PELES

154,334BOVINOS
ACABADOS



EXPERIÊNCIA QUE
TRAZ A EXCELÊNCIA

SOMOS A COUROVALE!



EXPORTAÇÕES DE 
COURO DO BRASIL 

PARA O MÉXICO
Resultados, evolução e visão geral das vendas de 

couro do Brasil para o território mexicano
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EXPORTAÇÕES DE 
COURO DO BRASIL 
PARA O MÉXICO

VALOR TOTAL
(2020, EM US$) 

35.317.441

VOLUME TOTAL 
(2020, EM METROS

QUADRADOS) 

3.217.924

2020, em US$
VALORES POR TIPO
DE COURO

ACABADO
WET BLUE E RASPA 
OUTROS
SEMIACABADO  

30.004.835
3.766.142
1.546.464

0

85%

10,7%

4,4%

2020, em metros quadrados

VOLUMES POR TIPO
DE COURO

ACABADO    
WET BLUE E RASPA   
OUTROS  
SEMIACABADO   

2.388.062
815.764

 14.098
 0

74,2%

25,4%

0,4%

HISTÓRICO EM
VALORES em US$ milhões

2018 43,333

2019 41,590

2020 35,317

HISTÓRICO EM
VOLUMES

em metros quadrados

2018 3.099.687

2019 3.541.365

2020 3.217.924

MARKET
SHARE
BRASIL*
36,3% 

1ºLUGAR

*sem peles salgadas
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PESQUISA ,  VISITA
E NEGÓCIOS

Moda, automóveis e inovação tecnológica têm no México eventos de tradição, muito 
bem estabelecidos, com décadas de realização ininterrupta. As atividades têm ocorrido 
de forma híbrida ou exclusivamente digital em 2021, apresentando tendências, compar-
tilhando conhecimento e conectando vendedores e compradores. Veja a seguir alguns 
destes eventos de grande relevância em solo mexicano:

ANPIC
Em Léon, em maio e outubro
www.anpic.com
Expositores: curtumes e demais fornecedores de materiais para 
as indústrias do calçado e da moda, além de químicos e máqui-
nas para o setor
Visitantes: compradores, designers e diretores de indústrias cal-
çadistas, de vestuário, acessórios e do setor de curtimento

Modama
Em Guadalajara , em maio e agosto
www.modama.com.mx
Expositores: indústrias e marcas de calçados e acessórios
Visitantes: compradores de redes de sapatarias, e-commerce e 
lojas multimarcas do segmento de luxo

Sapica - Salón de la Piel y delCalzado
Em Léon, em março e agosto
www.sapica.com
Expositores: indústrias e marcas de calçados e acessórios
Visitantes: compradores de redes de sapatarias e roupas, e-com-
merce e lojas multimarcas

Mercedes-Benz Fashion Week México 
Na Cidade do México, em outubro
www.fashionweek.mx
Semana de moda tradicional na capital mexicana, com desfiles, 
webinars e atividades de lançamento de coleções.

INA – Paace Automechanika Mexico
Na Cidade do México, em dezembro
www.ina-paace-automechanika-mexico-city.us.messefrank-
furt.com
Expositores: fabricantes de peças para a indústria automotiva 
(incluindo assentos e interiores), softwares, máquinas, acabamentos 
e inovações para o setor
Visitantes: montadoras de automóveis e similares de todo o mundo 

Mundo Digital
Na Cidade do México, em agosto
www.feria.com.mx/
Evento que apresenta tecnologias e inovação para indústria e 
consumo no que tange a comunicação, realidade aumentada, 
impressão 3D, games, marketing digital para o varejo, robótica, 
carros elétricos e outros setores.

TecnoMueble Internacional
Em Guadalajara, em agosto
Expositores: fornecedores de componentes e máquinas para o 
setor de móveis 
Visitantes: indústrias fabricantes de móveis

Congresso Apimex
Em março, em Leon
Proposta: encontro para discussão das principais tendências de 
mercado entre todos os setores representados pela Apimex – 
couro, calçados e artigos de couro, aeroespacial, automotivo, têx-
til-móveis, têxtil, plásticos, entre outros. 

Industrial Transformation Mexico
Em outubro, em Leon
Expositores: empresas de tecnologia de todos os pontos da cadeia 
de valor industrial, como fornecedores de soluções, associações, 
câmaras de comércio, agências governamentais, compradores, 
instituições financeiras, comunidades e meios de comunicação. 

Intermoda
Em julho e janeiro, em Guadalajara
É a maior feira de negócios de moda da América Latina e realiza 
duas edições anuais. Tem desfiles, conferências e exposição de 
marcas.

Os meses de realização referem-se aos períodos em que tradicionalmen-
te os eventos ocorrem (não refletem necessariamente sua realização mais 
recente ou programada, seja presencial ou virtual).



/VIPOSA.SA

WWW.VIPOSA.COM.BR

@VIPOSA.SA

WET BLUE ACABADOS E
SEMI-ACABADOS CABEDAIS CALÇADOS DE

SEGURANÇA
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APIMEX - Asociación de Empresas Proveedoras Indus-
triales de México 
Entidade que reúne fornecedores para a indústria mexi-
cana. São associados curtumes, têxteis, empresas de tec-
nologia, peças automotivas, químicos, insumos agrícolas, 
equipamentos médicos e outros.
www.apimex.org

CANAICAL – Cámara Nacional de la Industria
del Calzado
Associação de abrangência nacional, ligada às indústrias 

mexicanas de calçados.
www.canaical.org

CICEG - Cámara de la Industria del Calzado del 
Estado de Guanajuato
Representa as indústrias calçadistas do estado 
de Guanajuato, região de grande importância 
para o setor.
www.ciceg.org

CICEJ - Cámara de la Industria del Calzado del Estado 
de Jalisco
É a organização setorial associativa das indústrias calça-
distas do estado de Jalisco.
www.cicej.com.mx

CICUR - Cámara de la Industria de la Curtiduría del Es-
tado de Guanajuato
Entidade que representa as empresas de curtimento do 
estado de Guanajuato.
www.cicur.net

INA Autopartes - Industria Nacional de Autopartes
Associação das empresas que fornecem equipamentos, pro-
dutos e acessórios para a indústria automotiva do México.
www.ina.com.mx

ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES 
SETORIAIS DE INFLUÊNCIA 
PARA O COURO
Conheça as principais organizações associativas que reúnem 
a cadeia do couro, clientes e parceiros no México.



Somos apaixonados por
máquinas e por toda
forma de transformar
materiais em obras de arte!

bymaster.com.br



30

C
O

N
T

A
T

O
S

 D
E

 A
P

O
IO

INFORMAÇÕES DA DIPLOMACIA 
E PARA PROMOÇÃO DE AÇÕES 
COMERCIAIS  NO MÉXICO

Brasil e México são reconhecidos na diplomacia mundial por uma relação bilateral 
madura, de alto nível e pragmática. As embaixadas dos dois países compartilham infor-
mações de forma transparente e se colocam à disposição para o apoio de brasileiros e 
mexicanos, inclusive nas relações comerciais. Veja a seguir contatos importantes nesta 
esfera e informações úteis se o seu interesse é exportar para o México.

EMBAIXADA DO BRASIL NO MÉXICO
Endereço: Lope de Armendáriz, 130 Col. Lomas de Virreyes - Alc. Miguel Hidalgo, 
C.P. 11000, Cidade do Mexico. Telefone: +52 (55) 5201-4531 
Email: brasemb.mexico@itamaraty.gov.br 
Serviços Consulares: cgmexico@itamaraty.gov.br 
Embaixador do Brasil no México: Sr. Maurício Carvalho Lyrio. 
Setor de Promoção Comercial – SECOM – Email: secom.mexico@itamaraty.gov.br, 
alejandro.moya@itamaraty.gov.br / Chefe: Gustavo Fávero de Souza.
Telefones de emergência para brasileiros: (044 55) 3455-3991
(na Cidade do México) e (044 55) 3455-3991 (no interior do país)

EMBAIXADA DO MÉXICO NO BRASIL
Endereço: SES Av. das Nações, Qd. 805, Lt 18 - Asa Sul – Brasilia, DF, Brasil
CEP: 70412-900. Telefone: +55 61 3204 5200 
Email: EmbajadaMexBra@sre.gob.mx 
Embaixador: Sr.Jose IgnacioPiña Rojas 
Serviços consulares: ConsuladoMexBra@sre.gob.mx

AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE 
EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX-BRASIL) 
ESCRITÓRIO MIAMI
Endereço: Miami Center Building 201 South Biscayne 
Boulevard. Suite 1200 Miami FL 33131. Telefone: +1 305 
704-3500 / +1 305 704-3505 
E-mail: escritorio.eua@apexbrasil.com.br
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ESTUDO DA APEX-BRASIL
A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) reali-

zou um estudo sobre o ambiente de negócios, análise de mercado e possibilidades para 
a exportação de couros do Brasil para o México. O trabalho foi elaborado pela Euromo-
nitor Internacional e traz informações muito relevantes sobre as oportunidades para am-
pliação de relações comerciais com o México em setores como o automotivo, moveleiro 
e calçadista.

Além do presente guia, o CICB recomenda a leitura e aprofundamento neste estudo 
encomendado pela Apex-Brasil, que está disponível neste link. Basta preencher um ca-
dastro simples para que o download seja efetuado.

Os conteúdos a seguir foram extraídos do trabalho da Apex-Brasil:

As principais companhias produtoras de couro no México são: Tenería Panamericana, 
Cuero Centro, Kodiak, Curfimex, Cueromex, Azteca, Medina Torres e Procesos Húmedos 
de León (PHL).
Fabricação de calçados: principais indústrias são Duque di Galliano, Dante,  Fábricas de 
Calzado Andrea, Flexi e Price Shoes  
Setor automotivo: as mais representativas empresas que trabalham no acabamento do 
couro para a fabricação de automóveis no México são a alemã Bader, a japonesa Mido-
ri AutoLeather, as americanas GST AutoLeather e Eagle Ottawa Leather (parte da Lear, 
empresa global de autopeças) e a mexicana Curtidos Treviño.
Fabricação de móveis: as principais indústrias produtoras de móveis em couro são 
Zarkin, Conforto Piel, Muebles Boal e Muebles Liz.

http://www.apexbrasil.com.br/inteligenciamercado/login?EstudoId=2510&redirectTo=http://www.apexbrasil.com.br/inteligenciaMercado/EstudosDeOportunidadesDeMercados
https://tpanamericana.com/es/
https://www.cuerocentro.com.mx/
http://www.kodiak.com.mx/
https://www.curfimex.mx/
https://cueromex.com/
https://teneriaazteca.mx/
https://www.medinatorres.com/
http://procesoshumedosdeleon.com.mx/
http://procesoshumedosdeleon.com.mx/
https://duque.mx/?utm_source=google_pagado&utm_medium=search&utm_campaign=performance&gclid=Cj0KCQjw9_mDBhCGARIsAN3PaFPxtRFziU557jIJormcNHKAER9iG5Khwje53MbXXWy-2ivKGZywY70aApTeEALw_wcB
https://www.danteshoes.com/en
https://mx.andrea.com/adidas?PS=48&O=OrderByTopSaleDESC&gclid=Cj0KCQjw9_mDBhCGARIsAN3PaFMDvuxVFmNGKoIxvhXB-2ZcF17Mwfe0yqWIWHJfGb_P5oRCNFiwrgUaAv77EALw_wcB
https://mx.andrea.com/adidas?PS=48&O=OrderByTopSaleDESC&gclid=Cj0KCQjw9_mDBhCGARIsAN3PaFMDvuxVFmNGKoIxvhXB-2ZcF17Mwfe0yqWIWHJfGb_P5oRCNFiwrgUaAv77EALw_wcB
https://somos.flexi.com.mx/historia/
https://www.priceshoes.com/
https://bader-leather.com/es/nuestra-empresa/ubicacion/mexico
https://midoriautoleather.mx/
https://midoriautoleather.mx/
http://www.gstautoleather.com/privatePolicy_mex.html
https://www.lear.com/technology/seating/core-capabilities/eagle-ottawa-leather
https://www.lear.com/technology/seating/core-capabilities/eagle-ottawa-leather
http://leathermex.com/es/
https://zarkin.com/
https://confortopiel.com/
https://www.mueblesboal.com.mx/es
http://www.mueblesliz.com.mx/
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Realização: Brazilian Leather 
Promoção: CICB e Apex-Brasil

Diretoria do CICB
Presidente Executivo: José Fernando Bello
Presidente do Conselho Diretor: Gilmar Harth (Couros Bom Retiro)
1º Vice-Presidente: Cézar Muller (AP Muller)
2º Vice-Presidente: Edson Vanzella (Vancouros)
Vice-Presidente de Gestão Corporativa: Luis Eduardo Fuga (Fuga Couros)
Vice-Presidente de Marketing e Promoção Comercial: Alessandro Ubaldino Sousa (Minerva)
Vice-Presidente de Comércio Exterior: Evandro Durli (Durli Couros)
Vice-Presidente de Mercado Interno: Augusto Sampaio Coelho (Moderno)
Vice-Presidente de Tecnologia: Paulo Enzweiler (Ind. de Peles Minuano)
Vice-Presidente de Gestão Estratégica: Emílio Carlos Bittar (Coming)
Vice-Presidente de Matéria-Prima e Produtos: Eduardo Matiolli Rizzi (JBS Couros)
Vice-Presidente de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável: Adilson Pereira (JBS Couros)
Vice Presidente de Entidades Regionais: Jair Krummenauer (Cortume Krumenauer)
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